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  נוכחים:

 

 חברי המליאה:

 מר יואב קצבוי, מ"מ יו"ר רשות החשמל

 מר אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה

 משרד האוצררכז תחום אנרגיה, אגף התקציבים, מר הראל שליסל, 

 נציגת ציבור מטעם שר האנרגיהברכה חלף,  ד"ר 

 

 באמצעים דיגיטליים(התקיימה גם הפגישה )בשל הגבלות משבר הקורונה,  צוות מקצועי:

 עו"ד חרות חסיד, יועצת משפטית 

 פיננסית-גב' רבקה לויפר, סמנכ"לית היחידה הכלכלית

 מר עוז לוי, מ"מ סמנכ"ל חשמל ורגולציה

 ליועצת משפטיתעו"ד דרור וגשל, סגן בכיר 

 גב' ליאת נחמיה, ראש ענף חשבונאות

 מר יוסי סוקולר, ראש אגף הסדרה 

 מר עלאא פחורי, ראש אגף אנרגיות מתחדשות

 מר משה בן יאיר, ראש אגף בכיר הנדסה

 מר איתי גוטגליק, מנהל אגף בקרה חשבונאית

 גב' שירלי רונן לוי, מנהלת אגף תחום תכנון פיזי ואיכות סביבה

 רטר, סגן ראש אגף רישוי מר שי

 מר מיכאל תואתי, ראש תחום בכיר ייצור, רשות החשמל

 מר יובל זהר, מנהל תחום תכנון מדיניות וחרום

 מר גל שופרוני, מנהל תחום אנרגיה מתחדשת

 שמעון, ראש תחום פיקוח ובקרה -עו"ד אורן בן

 מר עמרי שי, מרכז פניות ציבור

 גב' אסנת מרום, מזכירת המליאה

 "ד לימור בן יצחק, מחלקה משפטיתעו

 עו"ד מירן בנימין, ייעוץ משפטית

הפרוטוקולים נערכים בדרך של תמצות עיקרי הדיון ואינם כוללים נושאים שנקבע כי  
בפרטיות של אדם או  כגון דיונים בעניינים העולים לפגוע , אינם מתאימים לפרסום

עניינים מנהלתיים , סוגיות הקשורות לביטחון המידע, סודות מסחריים, חברה
 וכדומה

 



 

 

 מר גל לבנט, יועץ ליו"ר הרשות

 מר נועם פרלסון, יועץ ליו"ר הרשות 

 גב' ירדן צחר, סטודנטית אגף אסטרטגיה

  מר משה ויינטשטיין, מתמחה לשכה משפטית

 

 מוזמנים חיצוניים:

 האוצרמר עידו מור, רפרנט אנרגיה, אג"ת, משרד 

 גב' רותם אבין, עוזרת מנכ"ל, משרד האנרגיה

 מר גדעון פרידמן, מדען ראשי, משרד האנרגיה
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 רוטוקול:פ

 עדכון יו"ר. .1

 התקבלו הגיעו תגובות רבות לשימוע הציבורי וחלקן  –רכת מועדים מחייבים על רקע הקורונה הא

. כמו כן, לאור ןהמקצועי טרם הספיק לסקור את כול , כך שהצוותסמוך למועד האחרון להתייחסות

 .מליאה הבאהבהסגר וחוסר הוודאות לגבי משכו הוחלט להוריד את הנושא מסדר היום ולדון בו 

  הצוות המקצועי עדכן את חברי המליאה  כי הנושא מקודם במסגרת עדכון התעריף  –התעו"ז עדכון

 .2821השנתי לשנת 

  לאחר הפנייה של חברת החשמל לרשות הסייבר  –בקרה על תכנית הפיתוח של רשת ההולכה

בעקבות התערבות הצוות ובמטרה שלא לפרסם את דו"חות חברת הבקרה על פרויקטי ההולכה, 

י הוחלט להחזיר לאתר הרשות את מרבית החומרים. הנושא גם עלה במסגרת הדיונים המקצוע

 .השוטפים מול הנהלת חח"י

 

 רישוי: .0

 לחברת כוכב אגירה שאובה בע"מ. 00540413הפחתת ערבות ברישיון מותנה מס'  -החלטה 

לפי תקנה מגובה הערבות המופקדת ברשות,  38%לרשות בבקשה להפחתה של פנתה בעלת הרישיון רקע: 

לרישיונה: "...סיום הקמת והתקנת  28.14לאור עמידתה באבן הדרך הקבועה בסעיף  , וזאת )ה( לתקנות11

 הצינור בין המאגרים..." אשר כוללת את הקמת יסודות הבניה של המיתקן.

בהתאם לתקנות, כך שתישאר בידי  38% -מליץ על הפחתת הערבות המופקדת ברשות במהצוות המקצועי 

 .48%ת ערבות בגובה הרשו

 

 ההחלטה אושרה פה אחד. 

 (1.13.0303ההחלטה פורסמה ביום )

 

 בקשה לאישור העברת שליטה בבעלות רישיונות יצור והספקה. -החלטה 

 חברת "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ הינה בעלת השליטה המלאה בבעלות הרישיונות שלרקע: 

החברה פנתה לרשות בבקשה להעברת כלל  .דלק שורק בע"מ י.פי.פייא ו אי.פי.פי דלק אשקלון בע"מ

יצוין כי  זאת לנוכח חתימת עסקה ביניהן., אחזקותיה בבעלות הרישיונות לידי יובלי רעם, שותפות מוגבלת

אנרגיה בע"מ, יש אחזקות ישירות ועקיפות בבעלי רישיונות  לנעברת ולבעלת השליטה בה, חברת רפק

נוספים במשק החשמל ואולם, לפי בדיקת הצוות המקצועי, שיעור האחזקות לאחר אישור ההעברה 

משק  המבוקשת, עומד בכללים אשר הרשות נוהגת לפיהם בבחינת ריכוזיות של גופים בענף, ובתקנות

לעבור  ותועתיד להתייחסות הציבוראשר פורסמו  2828-טהתשע" החשמל )קידום התחרות במקטע הייצור(,



 

 

מליץ מ. לאור האמור, ולאחר בדיקת הבקשה על נספחיה, החלטה סופית בעניינםכהמלצה לשר לצורך קבלת 

 הצוות המקצועי באגף הרישוי לאשר את הבקשה שבנדון.

 

 . (חברי מליאה  0 )נכחו – פה אחדההחלטה אושרה 

 (1.13.0303)ההחלטה פורסמה ביום 

 

  אשכולות חבצלת חלוציות אנלייט  -בקשה לאישור העברת אחזקות בבעלת רישיון יצור –החלטה

 ש.מ.

בעלת הרישיון והמחזיקות בה, פנו לרשות כי תאשר העברת זכויות בבעלת הרישיון. העברת האחזקות רקע: 

היא בין מחזיקים קיימים, אשר תבוצע בשלושה שלבים שיפורטו להלן: אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ 

יות בע"מ, להשקעה בתשתיות ואנרגיה ש.מ. בחברת נוי חלוצ 1תרכוש את מלא זכויות האחזקה של קרן נוי 

שהינה שותפה מוגבלת בבעלת הרישיון, וכן את מלוא המניות של נוי אי.איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פי ש.מ. 

בחברת אנלייט שדמה בע"מ, שהינה השותף הכללי בבעלת הרישיון. עם השלמת רכישת האחזקות בכוונת 

 אנלייט לבצע מיזוג סטטוטורי של נוי חלוציות בע"מ לתוך אנלייט. 

( לאנלייט 18.5%השלמת המיזוג אנלייט מתכוונת להעביר את האחזקה הישירה שלה בבעלת הרישיון ) לאחר

בבעלת הרישיון, כך שלאחר העברה האחזקות יהיו בידיה  19.4%אשכול חבצלת, ש.מ. המחזיקה כיום  -

באגף  מליץ הצוות המקצועימבבעלת הרישיון. לאור האמור, ולאחר בדיקת הבקשה על נספחיה,  09.9%

 הרישוי לאשר את הבקשה .

 

 .חברי מליאה ( 0)נכחו  –פה אחד ההחלטה אושרה 

 (1.10.2020)ההחלטה פורסמה ביום 

 

 גז במתקני עיכול אנאירובי.-הארכת תוקף אסדרת מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיית ביו -שימוע  .0

שנקבעה  גז במתקני עיכול אנאירובי-מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיות ביו תוקף אסדרת ךלהארי מוצערקע: 

 . 191 -ו 195אמות המידה  לתקן אתו,  31.12.2821עד ליום  344 מישיבההחלטה ב

 כדי לאפשר גז במתקני עיכול אנאירובי-ביו הצוות המקצועי מציג את הצורך בהארכת ההסדרה של דיון: 

אשר מתחשבת בתועלות  במשק החשמללמתקנים  רוחבית אסדרה חדשהעד השלמת  במתווה הסדרתי רציף

-ו 195תקן את אמות מידה לכן מוצע . , לרבות מתקנים באנרגיה מתחדשתשל מתקנים אלו למשק החשמל

 . MW 11אור תיקון החוק ומתן הפטור מרישיון למתקני ייצור עד ל 191

 

שינוי וזאת לאור היקפה המצומצם של המכסה ולאור קצב  להותיר את התעריף ללאהצוות המקצועי מציע 

 לאור הצורך במתווה הסדרתי רציף, המאפשר תכנון והקמהבעיקר ו המימוש האיטי מאז כניסתה לתוקף

אג', גבוה באופן  53.12על  2828. תעריף ההזנה למתקני הביוגז עומד בשנת מתקנים בטכנולוגיה זו של 



 

 

, אופיין הייצור יחד עם זאתת הטכנולוגיות באנרגיות מתחדשות. משמעותי מהתעריף הניתן למרבי

  .יין הייצור של מתקנים פוטוולטאיםובעל מתאם נמוך עם אופהנורמטיבי של טכנולוגיה זו יציב יותר 

שנה ולכן  חברי המליאה סבורים שהארכה בשנה אינה נדרשת וכי מספיקה הארכה של חצילאחר דיון, 

 רכה בשישה חודשים.הוחלט לפרסם לשימוע הא

 

 השימוע אושר לפרסום פה אחד. 

 (.1.10.2020)השימוע פורסם ביום 

 

קביעת התעריפים שיחולו על מתקן חלוץ "רטאנרג'י" בטכנולוגיה פוטו וולטאית משולבת  -שימוע  .4

 אגירה. 

, על הרשות לקבוע תעריף למתקני חלוץ על בסיס 22.4.2813מיום  399מישיבה  1על פי החלטה מס'  רקע:

 תעריף קיים לטכנולוגיה דומה. 

וולטאי בשימוש דואלי עם מתקן אגירה נייד. בהתאם -מתקן חלוץ רטאנרג'י הוא מתקן המשלב ייצור פוטו

ואת התעריף שנקבע בהליך התחרותי האחרון  ב228לכך, הרשות מציעה להחיל על מתקן זה את אמת מידה 

 .וולטאית בשילוב קיבולת אגירה-לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

בהיר שהחדשנות היא בשיטת האגירה ולא בשימוש הדואלי הו ההצוות המקצועי הציג את הטכנולוגי דיון:

לקביעת תעריף לייצור חשמל שנקבע בהליך התחרותי האחרון  לכן מציע שהתעריף יוצמד לתעריף

המדען הראשי של משרד האנרגיה הציג את עמדתו  . בשילוב קיבולת אגירה וולטאית-בטכנולוגיה פוטו

 בעניין החדשנות של פרויקט זה.

 

 .חברי מליאה( 0)נכחו  –פה אחד  השימוע אושר לפרסום

 (.1.10.2020)השימוע פורסם ביום 

 

 אסדרת מונה נטו. - 121-121תיקון לאמות מידה  -שימוע  .8

הצעה לתיקון אמות מידה העוסקות באסדרת "מונה נטו" ובתוך כך ביטול שיטת הקרדיט והמרת   רקע:

 .וזאת עקב קשיים שמעוררת שיטת ההתחשבנות לפי קרדיט ההתחשבנות לשיטה תעריפית

הצוות המקצועי מציע להסב את הקרדיטים  ,501 אחת המליאות הקודמותבהמשך לדיון שנערך ב דיון:

הקיימים במונה נטו, אשר נצברים בהתאם לתעריף התעו"ז בשעת היצור, לתשלום מזומן באותו גובה. 

הן מאגף , לטענת הצוות, מלבד המשאבים הרבים שנדרשים להתנהלות עם האסדרה בתצורתה הנוכחית

ליכולת לגייס את הציבור לקחת חלק בהקמת של נזק  אלמנטגם קיים , י"צרכנות ברשות החשמל והן מחח

על )הם נתקלים בדוגמאות מהשטח של צרכנים שמזהירים אותם מפני המהלך מכיוון ש – מערכות צרכניות

בנוסף, מציין שהמצב הנוכחי של חוסר הבהירות לגבי הבנת דף (. סדרהאף שכבר לא מדובר באותה א

את שירותיהן בתשלום ללקוחות במונה נטו כדי לנהל את החשבון ענף של חברות שנותנות -החשבון יצר תת



 

 

הצוות מדגיש שהקושי בהתחשבנות  .עבורם כאשר שאיפת הרגולטור היא לפשטות וצמצום עלויות לשוק

טוענים שלא נכון להטיב עם יצרני שני חברי מליאה  משמעותי במיוחד עבור צרכנים של מספקים פרטיים.

אסדרה שגם ככה למשק החשמל המוערכת במעל שני מיליון שקלים לשנה, במונה נטו בעלות תוספתית 

הוא תעריף התעו"ז, . חברי המליאה מציינים שהעיוות אשר הופך את האסדרה למשתלמת מיטיבה מאד

אג'  18.5-, ולפיכך מעניקות תעריף שיכול להגיע בקיץ ל2818אשר המש"בים והעלויות בו לא עודכנו מאז 

, בשעות בהם צפוי עודף היצע של אנרגיה, ולפיכך עדכון התעו"ז יצמצם את גובה העיוות לקוט"ש לפני מע"מ

חברי מליאה טוענים כי כבר קיום מתאפשר לצרכני מונה נטו למכור  .וכן את האטרקטיביות של ההסדרה

חברי  אג', ואין סיבה להטיב עם הצרכנים באמצעות הגדלת התעריף הזה פי שלוש. 21עודפים לרשת ב

בכל כעת.  אותם שהקים מתקן באסדרה זו ידע מהם התנאים שלה ואין סיבה לשנות מליאה מציינים שמיה

מליאה החברי הנוגע לבעיות שהצוות המקצועי הציג, לרבות הקשיים הבירוקרטים ואופן עריכת החשבון, 

בין השאר באסדרת מונה נטו, מבקשים מהצוות המקצועי לחשוב על דרך אחרת לטיפול בקשיים שעולים 

  .באמצעות מתן אפשרות לעבור אסדרה לאסדרה זמינה אחרת

 טת הקרדיט.יחברי מליאה מבקשים מהצוות המקצועי לחשוב על דרך אחרת לטיפול בקשיים שעולים מש

 

 

 הוחלט להוריד את הנושא מסדר היום.

 

 

 . החרגות מאמות המידה לצורך ביצוע ניסוי במשק החשמל -שימוע  .1

במשק החשמל נדרשת פעילות חדשנית ופעילות של מחקר ופיתוח של טכנולוגיות ושירותים שנועדו רקע: 

 לשפר את משק החשמל. 

יתכנו מצבים בהם אמות המידה הקיימות לא יתאימו לפעילות החדשנית כאמור, על כן רשות החשמל 

יות החדשניות במשק (, לשילובן של הפעילוWaiverמציעה בשימוע זה לאפשר התאמות רגולטוריות )

 החשמל.  

ההתאמות הרגולטוריות המוצעות, כוללות שינויים באמות מידה לצורך יישום הניסוי אשר יתאפשרו לפרק 

זמן מוגבל,  למי שיעמוד בתנאים שנקבעו, ובתנאי שהפעילות המבוקשת להחרגה הוכרה כחדשנית בתחום 

מות הרגולטוריות )שינויים/ויתורים באמות החשמל על ידי המדען הראשי במשרד האנרגיה, וכן שההתא

 המידה( הנדרשים לקיום הפעילות החדשנית לא יפגעו במשק החשמל.

כי אמות המידה לות ובקשות של חברי המליאה יובהר הצוות המקצועי הציג את הנושא, בהמשך לשאדיון: 

 .כמבקש הניסוי "חסשיחולו על  לאמאמות המידה  מאפשרות חריגה שהמוצעות לשימוע ו

 

 בנוסף הוסכם כי:



 

 

ככל ש יהיה כזהמנגנון אישור ההחרגה וש שנים )במקום שנתיים(  4תאפשר עד יכך ש משך ההחרגהעיגון 

 באופן אותואת החריגה מאמות המידה, מליאת הרשות לא תחויב לאשר  לאשר ממליץ הרלוונטי"ח שהסש

 הרשותהמקצועי של  הצוותאחרת מטעם  הודעה התקבלה אם אלא ,אוטומטית תאושר והבקשה אקטיבי

 . יום 45 תוך

 

 השימוע אושר לפרסום פה אחד. 

 (. 1.13.0303)השימוע פורסם ביום 

 

-תעריף המשך למתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 18.8מיום  88331עדכון החלטה מס  -שימוע  .1

 וולטאית בגודל קטן.

וולטאית בגודל קטן -למתקני יצור חשמל בטכנולוגיה פוטועדכון התעריף והארכת תוקף האסדרה  רקע:

בהחלטה הארכת תוקף מדרגות התעריף ש .31.12.2821עד ליום , 508מישיבה  50881החלטה מס' שנקבעה ב

ואינו עולה על  KW 15מיתקן בהספק העולה על עדכון התעריף ל .31.12.2821עד ליום  508מישיבה  50881

188 KW  5-1.1הקבוע בלוח.  

לתעריפי וגדלי  תהצוות המקצועי מציג סקירה בינלאומי 501בישיבה  בהמשך לבקשת חברי המליאה דיון:

, את קצב הרישום של מתקנים באתר המחלקו הצוות המקצועי מציג  מודל תעריפי. FINהמערכות בשיטת 

, תוך הפחתת התעריף 31.12.2821עד ליום  50881תוקף המכסות שנקבעו בהחלטה את מציע להאריך ו

וזאת לאור הירידה בעלויות ההקמה.  9%-בכ KW 188ואינו עולה על  KW 15למיתקן בהספק העולה על 

לרוב ון שלצורך הקמתם וקילוואט כי 15-לא להפחית את התעריף למתקנים בהספק הנמוך מש בנוסף מוצע

לקראת מועד פקיעת מובהר כי  ברשת והרשות מעוניינת לתמרץ הקמת מתקנים מסוג זה. קעההש תלא נדרש

וולטאית בגודל קטן, -האסדרה, הרשות תבחן את האסדרה הנדרשת למתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

 לרבות התעריפים.

 

 השימוע אושר לפרסום פה אחד. 

 (.1.13.0303)השימוע פורסם ביום 

 

 תיקון אמות מידה לקראת תחילת פעילותה של חברת ניהול המערכת. –שימוע  .8

הרשות מפרסמת לשימוע ציבורי ספר אמות מידה ובו תיקונים נדרשים לצורך הפרדת הפעילות של  רקע:

 .2828עם כניסת רישיונה של החברה לתוקף בחודש דצמבר חברת ניהול המערכת 

, פיתוח מערכות המסירה, שליטה במערכות יצרן, סודיות במידע –הצוות הציג את עיקרי התיקונים דיון: 

אי חיבור לרשת ההולכה או )איחורים ופיצויים (, א"עע)הקצאות תשלומים עבור עבודות על חשבון אחרים 

 .נושאים של צרכנות וניהול מתקני גז ברשת החלוקה, הסדרי השלות, כוח עליון(, שנגרמו ליצרן םנזקי

 



 

 

 השימוע אושר לפרסום פה אחד. 

 (1.10.2020)השימוע פורסם ביום 

 

 תשואה להון לחברת ניהול המערכת.  -שימוע  .2

שייתן ביטוי לסיכון  מרווח הסיכון כךהצוות המקצועי יבחן את תיקון נקבע כי   501בישיבת מליאה   רקע:

 המוגבר בפעילות החברה בשנותיה הראשונות תחת רגולציה הנמצאת בהתהוות.

 הצוות המקצועי מציג את הנושא ומציע להוסיף "מרווח סיכון נוסף" מעבר למרווח הסיכון הבסיסידיון: 

המוצע כי המרווח הנוסף  יםמליאה אומר יחברלפעילותה. השנתיים הראשונות שישולם לחברה במהלך 

ואינו מתחשב כראוי באופי הפעילות של החברה בשנותיה הראשונות  נמוך מדי ומשולם לתקופה קצרה מדי

, וכן לא מאפשר אופק לחברה לתכנון כלכלי ארוך טווח. חבר תחת רגולציה בהתהוות ומול ממשקים רבים

כי גם לאחר המרווח הנוסף שהוצע על ידי הצוות המקצועי, חברת ניהול המערכת תהיה בעלת  ןמליאה מציי

 2818-2828בין השנים  ההגיעלדבריו בפועל אשר  תשואה נמוכה משמעותית מהתשואה של חברת החשמל

המרווח שמחליטים . חברי המליאה במקטע היצור 2813בשנת  15.50%בממוצע ולשיעור של  13.1%-לכ

בשנה  3.2%בשנה השנייה,  4.2%, בשנה הראשונה 5.2% -במתווה יורד  שנים 5לתקופה של  יינתןף הנוס

   .2%ובשנה החמישית בשנה הרביעית,  2.2%השלישית, 

ועל השלכות רוחב אחרות עם מאפיינים דומים תשתית נערך דיון על ההשוואה לתשואות של חברות 

 אפשריות להחלטה זו. 

 

 השימוע אושר לפרסום פה אחד. 

 (. 2.10.2020)השימוע פורסם ביום 

 

וולטאית במתקני -לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 0תוצאות הליך מספר  -החלטה  .13

 גגות ומאגרי מים.

 וולטאית-לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 3תוצאות הליך מספר את הרשות מפרסמת  רקע:

"(, שלפיה התעריף clearing priceקבע בשיטת "מחיר שני אחיד" )"נתעריף ה ומאגרי מים. במתקני גגות

לכל ההצעות הזוכות יהיה אחיד, ויעמוד על מחיר ההצעה הנמוכה ביותר אשר לא הוגדרה כמועמדת לזכייה 

 )באגורות לקוט"ש(.

 ת האפשרויות,לאחר בחינ .מקומי אופטימוםשל המודל ומציע שתי נקודות את הצוות המקצועי מציג  דיון:

המועמדים לזכייה בהליך התחרותי הם המתמודדים שהציעו בנקודה זו  .מוצע להישאר בנקודה הראשונה

 .מגהוואט 435.3 ההספק המועמד לזכייה הוא סך. בהתאם לכך אג' 10.10 -מ ההנמוכ ההצע

 

 ההחלטה אושרה פה אחד. 

 (.1.13.0303)ההחלטה פורסמה ביום 



 

 

 

לצורך קביעת תעריף להקמת מתקנים לייצור  0פרסום הזמנה להציע הצעות בהליך מספר  -החלטה  .11

 וולטאית בשילוב קיבולת אגירה שיחוברו לרשת החלוקה.-חשמל בטכנולוגיה פוטו

המועד המחייב  הרשות מפרסמת הזמנה להציע הצעות בהליך. עיקרי ההליך הם כמפורט להלן.רקע: 

בהליך זה  חודשים מהמועד הקובע, בהתאמה.  31-ו  38-המרבי לסנכרון נקבעו בהליך זה לוהמועד המחייב 

קובעת הרשות אפשרות להארכת המועד המחייב המרבי באופן פרטני לכל זוכה, באמצעות הגשת הודעה 

 לרשות על הארכת מועד מחייב מרבי ובכפוף להגשת ערבות נוספת. התעריף ייקבע בשיטת "מחיר שני אחיד"

"(clearing price שלפיה התעריף לכל ההצעות הזוכות יהיה אחיד, ויעמוד על מחיר ההצעה הנמוכה ,)"

 ביותר אשר לא הוגדרה כמועמדת לזכייה )באגורות לקוט"ש(.

חברי מליאה טוענים שהחזרה של היזמים אל הרשות לבקש הארכות חדשות לבקרים לא נכונה, ויש  דיון:

למשל מנגנון בו  –ץ את היזמים להקדים את הקמת המתקן מוקדם ככל שניתן צורך ליצור מנגנון שמתמר

 צוותה הזמן המובטח למתן התעריף יסתיים במועד מסוים וכל מי שמתחבר לאחר מכן "מפסיד זמן".

 אפשרות להארכת המועד המחייב המרבי באופן פרטני לכל זוכה שנותןהמקצועי מציג את המנגנון המוצע 

, באמצעות הגשת הודעה לרשות על הארכת מועד מחייב מרבי ובכפוף להגשת ערבות ללא אישור מליאה

 וחילוט הערבות הקיימת בהתאם לאורך הדחייה נוספת

חבר המליאה  חבר מליאה מבקש דיון על קיצור משך ההבטחה התעריפית במקום או בנוסף לחילוט ערבות.

ים לרגולטור מחד, מתן תמריץ נוסף להקמה מציין שהחשיבות של מודל כזה היא בצמצום ההגעה של יזמ

ככל שהיזם לא  כי מהירה וצמצום ההתחייבות העתידית למתקנים בתעריף קבוע. הצוות המקצועי מסביר

נמוכה  בלבד, ללא ערבות, כלכלית של קיצור תקופת ההפעלהההשפעה ה משלם על שמירת המקום ברשת,

את הזוכים לא   ר על מודל חילוט הערבות עלול לתמרץויתוולכן יות הציוד ובעלהצפויה מול הירידה  לא

והן  מנגנון המשלב הן את הערבות המדורגת ייבחנוהוסכם כי הצוות המקצועי וחבר מליאה  .להקים בזמן

מוצע גם לדחות מועד ההגשה  מנגנון לפיו סוף הזכאות לתעריף יהיה קבוע מראש ולא תלוי בסנכרון המתקן.

 .סקרי היתכנות לחיבור המתקנים לרשת בקשלחברות לאפשר ללסוף השנה כדי 

 

 . בכפוף לשינויים המוסכמים ההחלטה אושרה לפרסום פה אחד

 (. 1.10.2020)ההחלטה פורסמה ביום 

 

 

 . PV3באשלים סולאריות כוח תחנות להקמת ברשת מקום שמירת -החלטה  .10
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